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SZAMPON ZAG?SZCZAJ?CY W?OSY 200ml

  

Ocena: Nie ma jeszcze oceny 
Cena

139,00 z?

  

Ask a question about this product 

ProducentCOLWAY 

Opis 

Szampon Zag?szczaj?cy W?osy jest produktem, w którym po raz pierwszy w ?wiatowej historii kosmetyków do piel?gnacji w?osów
zastosowano aktywn? biologicznie formu?? diosminy.Dzi?ki jej dzia?aniu uzyskujemy mo?liwo?? realnego wp?ywu na proces wyrastania
w?osów w miejscu, gdzie faktycznie w?os powstaje.

Problem wypadania w?osów dotyka wielu z nas. Stan ten mo?e by? spowodowany wieloma czynnikami takimi jak niew?a?ciwa dieta i brak
niezb?dnych sk?adników budulcowych w?osa, zaburzenia hormonalne czy stany zapalne.

Diosmina powoduje skurcz i rozkurcz naczy?  krwiono?nych w cebulce w?osowej. Efektem tego jest wzmo?ony przep?yw krwi, a to z kolei
oznacza wi?cej substancji od?ywczych dostarczonych  do komórek macierzystych w?osów. W?osy wyrastaj? silniejsze i zwi?ksza si? ich ilo??.
Nasz szampon dzia?a nie tylko podczas mycia g?owy, gdy? diosmina pozostaje w porach skóry g?owy nawet po sp?ukaniu wod?. Powoduje to
lepsze, d?ugotrwa?e ukrwienie cebulek w?osowych i zauwa?alny efekt zmniejszenia si? ilo?ci w?osów traconych w czasie czesania – ju? po 2-3
zastosowaniach. Trwa?y efekt zag?szczenia otrzymujemy po ok. 2-3 miesi?cy. Czas ten jest niezb?dny by nasze ?ywe cebulki wzmocni?y si?,
wyda?y nowy w?os, który ro?nie. Szampon nie zawiera parabenów, SLS-ów, SLES ani silikonów. Maksymalny efekt dzia?ania w po??czeniu z
kuracj? Kolagenem Naturalnym Graphite.

W ramach kompleksowego procesu regeneracji w?osów zalecane jest stosowanie  Od?ywki Zag?szczaj?cej W?osy – z diosmin?. Produkt
zwi?kszaj?cy efektywno?? dzia?ania Szamponu.

Wyra?ne zag?szczenie w?osów;
Zmniejszenie ilo?ci w?osów traconych;
Mocne i zdrowe w?osy.

*AKTYWNY SK?ADNIK DIOSMINA
Jest powszechnie stosowanym sk?adnikiem w farmacji w rodzinie leków flebotropowych lub flebotonicznych. Diosmina to naturalny biflawonoid
izolowany pierwotnie z owoców cytrusowych (mi??szu, skórek i pestek) i ro?lin z rodziny rutowatych (np. tr?downik bulwiasty). Pozytywne
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dzia?anie diosminy zosta?o potwierdzone w badaniach klinicznych.

*SPOSÓB U?YCIA

My? w?osy minimum dwa razy w tygodniu, dla zapewnienia odpowiedniego dzia?ania wzmacniaj?cego wmasowywa? w skór? g?owy do ok. 2
minut.
Trwa?y efekt zag?szczenia otrzymujemy po ok. 2-3 miesi?cy. Czas ten jest niezb?dny by nasze ?ywe cebulki wzmocni?y si?, wyda?y nowy
w?os, który ro?nie.

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzowa? tego produktu. 
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